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WE FASHION LANCEERT NIEUWE WE STUDIO-COLLECTIE
PREMIUM ITEMS VAN KASJMIERBLEND

De FW22-capsulecollectie van WE STUDIO bestaat uit 10 items  
in warme herfstkleuren (ecru, beige, donkerpaars en zwart),  

die allemaal gemaakt zijn van een premium kasjmierblend. Dit materiaal 
staat bekend als zacht en comfortabel, en het ademt goed mee.  

De kwaliteit wordt gekenmerkt door zijn extra fijne zachte vezels, maar 
is ook lichtgewicht en sterk. Van truien en hoodies tot jurken en gebreide 

pakken; alle items zijn een unieke combinatie van comfort en chic.  
De collectie is vanaf 18 november verkrijgbaar via de verkoopkanalen  

van WE Fashion en haar online partners.

De capsulecollectie heeft een sterke focus op moderne stijl, met grote 
aandacht voor vakmanschap en de fijnste materialen. Met prijzen tussen de 
90,- en 140,- garandeert WE Fashion een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

Kwaliteit is één van de belangrijkste pijlers binnen de strategie van 
WE Fashion. Met het sublabel WE STUDIO lanceert het merk premium 

seizoensgebonden capsulecollecties voor vrouwen. 

Met prijzen tussen de €90 en €140 
garandeert WE Fashion een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. 

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via onlinepartners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

"We zijn er supertrots op dat we 
deze iconische WE-items hebben 
kunnen vertalen in een techniek 
die luxe, ambacht en moderne 
vrouwelijkheid weergeeft"

~ Jeanine Lindenberg
Head of design women


